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Апсртакт: Подводна археологија је део археологије која се бави проучавањем 
материјалних остатака и трагова људских култура који се налазе испод површине 
воде. Занимање за свет испод површине воде постојало је још од давнина, а 
наводно се и сам Александар Велики спустио у ронилачком звону у да би се 
дивио лепотама испод мора. Прве ронилачке акције покретане су углавном због 
спашавања остатака робе и опреме из бродолома. Током времена је развој 
ронилачке опреме дозволио и приступ широким масама у подморје. Велика 
прекретница у том развоју догодила се 1940-их када су Emile Gagnan и Jacques-
Yves Cousteau усавршили апарате за аутономно роњење с компримираним 
ваздухом, који је омогућио рониоцима брже и једноставније кретање под водом. 
Кроз неколико, по мишљењу предавача, најатрактивних примера из света, 
наговестиће се могућности подводне археологије и приказати изузетни резултати 
ове дисциплине, а затим дати пресек стања у Србији када је у питању 
истраживање и заштита подводне културне баштине. Следећи сегмент 
предавања биће посвећен остацима бродова који су на рекама српског 
Подунавља тонули током различитих историјских периода, са посебним акцентом 
на бродским олупинама у водама београдског акваторијума. На крају ћемо се 
кратко осврнути на проблематику немачке флоте потопљене у септембру 1944. 
године у Дунаву код Прахова. 
 
 
Биографија предавача:  
Гордана Каровић, магистар археологије, музејски саветник, конзерватор 
подводних археолошких налаза, један од оснивача и председник удружења Aqua 
et Archaeologia. Све је почело од ТАЈНОГ ЗАЧИНА - љубави према роњењу, а 
наставило се истраживањима римског бродолома на Мљету, затим у водама 
Саве око Сремске Митровице, Римском бунару на Калемегдану у Београду и 
Великом ратном бунару Петроварадинске тврђаве. Преко луке античког града 



 

 

Цезареја Маритима у Израелу, финских вода Балтичког мора, археолошких 
налазишта на црногорском делу Јадранског мора, до руководиоца подводних 
археолошких истраживања остатака Трајановог моста на Дунаву и помоћника 
директора за теренска истраживања у античком Херсонесу на Криму, Украјина, у 
екипи Тексас А&М Универзитета из Остина, САД. Гордана тренутно ради у Музеју 
науке и технике у Београду као кустос Збирке речног бродарства. Њене 
публиковане радове можете погледати на сајтовима Academia.edu и Research 
Gate.  
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